
Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі

Найменування, місцезнаходження та Ідентифікаційний код замовника в 
Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 
громадських формувань, його категорія:

Найменування замовника: Калинівський технологічний коледж
Місцезнаходження замовника: 22403, Вінницька область, м. Калинівка, 

вул. Маяковського, 29
Ідентифікаційний код замовника: 03062906
Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави 

або територіальної громади
Назва предмета закупівлі із зазначенням коду та назви відповідних 

класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за 
наявності): Машини для обробки даних (апаратна частина) 30210000-4

Кількість, місце та строк поставки товарів, виконання робіт чи надання 
послуг:

Кількість товарів, виконання робіт чи надання послуг: 17 комплектів
Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 22403, 

Вінницька область, м. Калинівка, вул. Маяковського 29
Найменування переможця процедури закупівлі (для юридичної особи) або 

прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) (для фізичної особи): ТОВ «КОМЕЛ» 
Ціна пропозиції 183957,00 (з ПДВ).
Закупівля зареєстрована за ідентифікатором: № ЦА-2021-10-06-007455-Ь.

»

Відповідно до частини 8 статті 14 Закону у разі якщо була подана одна 
пропозиція, електронна система закупівель після закінчення строку подання 
пропозицій автоматично переходить до етапу розгляду на відповідність умовам, 
визначеним в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, та вимогам до 
предмета закупівлі пропозиції учасника.

Згідно проведеного розгляду пропозиції Учасника на сьогоднішній день, 
відсутні будь-які ^підстави для відхилення його пропозиції.

Відповідно до частини 12 статті 14 Закону за результатами оцінки та 
розгляду пропозиції замовник визначає переможця.

Таким чином пропозиція Учасника повністю відповідає вимогам 
оголошення про проведення спрощеної закупівлі та вимогам до предмету 
закупівлі, а також потребам Замовника.

На виконання вимог частини 1 статті 33 Закону, а саме рішення про намір 
укласти договір про закупівлю приймається замовником у день визначення 
учасника переможцем спрощеної закупівлі та за для виконання функцій, 
покладених на уповноважену особу Замовника, необхідно прийняти рішення про 



намір укласти договір про закупівлю із переможцем Закупівлі, а саме з 
Учасником. Жодних підстав для неприйняття такого рішення немає.

Обгрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного 
призначення відповідно до кошторису становить 184000,000 грн. (з ПДВ)

Ціна пропозиції учасника становить - 183957,00 грн. (з ПДВ)
Економія бюджетних коштів після проведення спрощеної закупівлі 

становить - 43 грн.

Фахівець з публічних закупівель/
уповноважена особа Галина СОЛОНЕНКО


